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  %,$�� +*��ج ا)���ل وا�� �ن ا�' ا��&�%$ة


	 ����، أو � ��� �� �����، أو ���ن أ�� أ�	اد ���!� #% أ!$� ���# "��ن أ!� �� و � �"
أو أن ���ن  �  ،�� ا�4
�، و���3 2#آ0، ر/) .ن ه�ك #% ه� #	�,ا+رهق �� ا�)�ر&� أو 

!َ 6�# 07��َ0(� ا�4�,، أو ر/) ���ن ه�ك أ#ٌ	 ،� :9ل ا�(<=�?:	  أو .ن وا���� ا!<97 �% /
#("،  @</ AB" %�C�وا @<�	�" %�C�س اHت أن "<�F	 E# ا��I�ا JC0 هB# �� نKا %�I��(�ن #% ا��� Hأ

� ا&�)	ار ا.#�ر؟  ��ل>
 آ

��� ا��2وري���ه ���ن �����4 �� ا�)N�O ا�/ P
I7�ه� ا��2ء ا. 
 

 ؟ا��
	� ا����	� ا����وريآ�. +��- 
�ء و3)
E ا��C% "	ى "E(�O ا� ������4 ��أ!� ��� وا./ %
أ!�@ آ��@ "�BI4ن �� ا�)2آ0 . أ!>@ #>)

6���, و"T	رون # ا�Cي �)���@ �/ E# . ن��� 
E أ 	ب #V��" ���� �W!� �� ا��>I�ا JCأن �� ه
�	ف"  6!�#Y/ يC�ا��2ء ا �"���#@</ AB" %�C�س ات . #E ا��/�� H ���ن ا�Z��I ��ل ا�7!
أ�

د ا.\<ل وا�4ّ2. ا /�4\�ه�C &>9 أو \�� ا�)���ة T�ن ا�A4& %�C وأن ���2ا ا!��� N�O#� 
2وري "�T
T� 0�2/ @ه�� ��T#�ن ا���@ ��: ��T��ن أ!6 &&! �O" 6�9: %# 6!.. 

 
2�د+0 �� �3�ن �� ؟ا����وري �ا����	 ا��
	��0 ه6 ا�4+ 0+5

!� أن "��� ��)2رآ� �� �#Y/N�O(�ا �������4 ��، هCا  ا��2وري �ا�/ %
��4	ه@ #>)" %�C�ا E
(3
ت (�
aT� N ا+:�ة وا.:�ات وا��ا���%، وإ!) أ�= ا��O وا��Oة وا�_Hت وا.:�ال وا�� ����

	ان و!س O�ء وا ��ت وأ/�ء و/�ت ا.:�ال وا�_Hت وا.(�وا.�)م وأ/�ء و/�ت ا.�)م وا�

�إذا آ�� " H	�:? .	�AB" % أ!� />@  E(�� ذ��، ا�)>@ أن �!�#Y4� � ��0 #��3دا \�ال اd"  أن

��� أو أن "��� ر&�� . أن "�T�6ا�)2رآ�ن # "	�� أ!� � a�	e f�� ����)��� أ�= أن "�0O ر&

 f�� <g	� @��N�O(�ا ���ء /ZI4 ا�_Y� �V!�@ "��!�ن . ا��2وري �ا� ����� وا.� "�Tم ا�#���
 	=I� H Z
�=�@ ����آ@، �/ E#�ا���#9B #% ا�)�ر&� أو رو�g (:4	اء  ا��2وري �)N�O ا�

د  إHّ) ا.\<ل أو دا�	ة jeون ا.��اثT��� ا�)��N�O /�ا�� ا!�و�� !>��6، إذا آن  ا��2وري �ا�
ت #���# @��T" @<!�#Y/<BI/ ي	O� ���اه�� ا	ا� ��I�ل ا�� �(<#. 

 
 �0 ا�5ي +,67 آ- ه5ا؟

  �T� ��	" �إذا آ���� N�O#� وري/Y/9غ #��� jeون ) ����� أ#�(ا.��اث jeون ، "�Tم دا�	ة "2
N�O(�ا ���
0 !<��� ا�O��/ م�T�" أن �أ! �!�#Y/ وري أو، ا�Cي ��Tم ��ى ا�)��� ا�)Cآ�ر ا��2

 �T� A
���/��� N�O# وري�2" @
d���وا 	
=I��ا���@ ��@ �� ا @��T" 9ل: %#.  f�� ��اj& @��
 
	، آ)Bذ�� آ 	
7ل />@ و�"m� �T�	\ 0<&ره@ وأ�=I/ ��	" %�C�ص ا_e.ل ��ل اB(�0 ا
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+ر"
حأن ا�)��AF أو ا�)���TF &�ف ��W�� �% ا�o_2 ا�Cي "	/ 	�2" f�� �� @���م ا�T� نW/ �� .
	Bر و���ل أآص أآB	 آ�) "��	ت أ��_eأ 	=�  .وآ�)

 
 ؟ ا����وري �ا����	 ا��
	�أ+0 +,�$8 

د T���ا�#�ن وز#ن ا!�
� . #	"a4 /	���4 أ!� ا��2وري �)N�O ا�T
��ا�"�Tم "��� �)N�O ا�
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% و"�Tم /T��ا �r
<�/

�TB�/ 	�2". 



   
 

 ؟ا����وري �ا����	 ا��
	��� ا�5ي +*$ث ;:ل ا�8�3د 
 �� %
2رآ(�� /� و/
�	��/ �TF��(�أو ا AF��(�م ا�T�N�O(�ا ���إذا آن ه�ك :4	اء . ا��2وري �ا�

%
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��@ /ZI4 ا��2/ (
�,، و"�T#�ن �/ E# @آ���� @�� ��ا�Cي �)�% 0 ا�u	�� و"0d أ!� و����� وأ
 �V: 6
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 ا�Cي &
�@ �)�6 و#% ا�Cي &# @��
/ (
���� �� ا�)��04T، آ) "T	رون �


E #% ا�)�ا�f�� �T ا�_�V و��Oز. م #���ة #% ا�_رجوهv�" 0ذ��، (O�ا�)>@ أن ��)�% ا  @��  %#
 �07I إ3)ع . # ��v#�@ #% ا�� �أ:C أ03 ذ�� #��� �V_�ا �/و"�@ آ�<��4  f�� . د���� ذ�� �/

ء "T	�	 ��ل ا�Cي �ّ�V�Y/ @�!ن أ�#�T" Z
	"@ /6، وهCا ا�)��AF أو ا�)���TF وا�_4	اء #	ة أ:	ى، �
�
�
07I �� ا�_�Vة ا��& (/ #��)�ن ")� E
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 ��
  ).أي H "0�2 ">���ا ��V<0(آ!� أ#
 
 �� ا�5ي A*�B- @�$ ذاك؟ =6

2رآ�ن �� � %�C�ا E
(3N�O(�ا ������7Iن �� أ 	ب و � #)�% ��f !�_� #7َ�رة   ا��2وري �ا�
�V_�6. #% ا
 ا+��vام /) "@ ا+"<ق ���
(3 @�
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H أم . 
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